
 
 
 
 

ทวัรย์ุโรป : รหสั EUR1988 



 
มิลาน - ทะเลาสาบโคโม - OUTLET - โลคารโ์น 

ยอดเขากรนิเดลวลัดเ์ฟียสต ์ - ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั 

ทีราโน่ - รถไฟเบอรนิ์นา - เซนต ์มอรทิช ์ - กลาเซียเอก็ซเ์พลส - เซอรแ์มท - อนัเดอแมท 

แทซ - มองเทรอ - เวเวย ์- โลซานน์ - เจนีวา - เบริน์ - ลูเซิรน์ - ซูรคิ   
 

*.*.*. พเิศษรวม *.*.*. 

นัง่รถไฟเบอรนี์น่า, นัง่รถไฟกลาเซียรเ์อก็เพลส, นัง่รถไฟขึ้นสูย่อดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE, นัง่กระเชา้ขึ้น

สูย่อดเขากรลิเดอวลัเฟียส(ตามรอยละครลขิิตรกั, นัง่รถไฟขึ้นสูเ่ซอรแ์มท 

ก าหนดการเดินทาง      

วนัแรกของการเดนิทางวนัแรกของการเดนิทาง                    สนามบินสนามบินสุวรรณสุวรรณภมูิภมูิ    

17.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ที ่8-9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์

(EK) เจา้หนา้ทีจ่ากบริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเคร่ือง 

20.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK373/EK101 

วนัทีส่องของการเดนิทางวนัทีส่องของการเดนิทาง                สนามบินสุวรรณภมูิสนามบินสุวรรณภมูิ--มิลานมิลาน--ทะเลสาบโคโมทะเลสาบโคโม--OOUUTTLLEETT--โลคารโ์นโลคารโ์น  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเคร่ืองทีเ่มอืงดูไบ 0050-0345 น. *.*.*. 

07.45 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ เมอืงมลิาน (MILANO) ประเทศอติาล ีเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจทีส่  าคญัของอติาล ี

เมอืงทีข่ึ้นชื่อว่าเป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่… หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืงปละศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้... 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโม่ ชมความสวยงามของทะเลสาบโคโม่ ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

น าท่านเดนิทางสู่ FOX TOWN OUTLET (55 กม.) สนุกกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ในราคาที่ถูก 

เทีย่ง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโลคารโ์น (LOCARNO) (58 กม.) ทีต่ ัง้อยู่ริมฝัง่ทะเลสาบแมกจโิอเร่ และยงัเป็น

เมอืงพกัตากอากาศที่ส  าคญัของชาวสวติเซอรแ์ลนด ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั LOCARNO หรือเทยีบเท่า 

 วนัที่สามของการเดินทางวนัที่สามของการเดินทาง          โลคารโ์นโลคารโ์น  --  อนัเดอแมทอนัเดอแมท  --  กลาเซียเอก็ซเพรสกลาเซียเอก็ซเพรส  --  เซอรแ์มทเซอรแ์มท  --  แทซแทซ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนัเดอรแ์มท (ANDERMATT) (105 กม.) เมอืงเลก็ๆน่ารกัทีถู่กลอ้มรอบดว้ยภูเขาและเป็น

ชมุทางสายรถไฟ กลาเซยี เอก็ซเพรส (GLACIER EXPRESS) รถไฟสายโรแมนตคิทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของ

สวติเซอรแ์ลนด ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



........น.  น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสายส าคญัและสวยงามทีสุ่ดเสน้ทางหนึ่งของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์นามว่า กลาเซยี

เอก็ซเ์พลส (GLACIER EXPRESS) ชัน้ 2 ในระหว่างการเดนิทางท่าน

จะไดส้มัผสักบัทวิทศันอ์นังดงามดุจภาพวาดของสวสิตอนกลาง  ชื่น

ชมกบัขนุเขาทีส่ลบัซบัซอ้นสวยงามเกินค าบรรยาย ท่านจะไดเ้ห็น

บรรยากาศแบบชนบทๆ ยิ่งรถไฟเดนิทางนานขึ้นเร่ือยๆ ก็ไดเ้ขา้สู่

ธรรมชาตมิากขึ้นท่านจะเพลดิเพลนิไปกบัววิทวิทศันไ์ม่รูเ้บือ่ ยิ่งช่วง

รถไฟวิง่อยู่บนเนินเขา ท าใหไ้ดเ้หน็บรรยากาศตวัเมอืงดา้นลา่ง และถา้มองไปดา้นหนา้เหมอืนกบัว่าก าลงัเขา้ไปใกล ้

ภูเขาหมิะหลายๆลูกเรียงกนัอยู่ ท่านจะตื่นตาตื่นใจ...  

......... น จนกระทัง่รถไฟกลาเซยี เอก๊ซเ์พลส เดนิทางถงึ เมอืงเซอรแ์มท (ZERMATT) เมอืงตากอากาศที่สวยงามดุจ

สวรรคบ์นดนิอยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเล 1,620 เมตร ซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถทีใ่ชแ้กส๊

และน า้มนั เขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ไีวบ้ริการนกัท่องเทีย่ว ..... 

แลว้น าท่านนัง่รถไฟสู่กอรเ์นอรก์รทั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีผ่านธรรมชาติทวิทศันอ์นัยิ่งใหญ่สวยงามทัง้

สองขา้งทางตรงสู่ ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั ทีม่คีวามสูงเหนือระดบัน า้ทะเล 3,286 เมตร ณ ทีน่ี้ ท่านจะไดพ้บจดุที่

สวยทีสุ่ดของการชมยอดเขาต่างๆ โดยเฉพาะยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ภูเขายอดคลา้ยเขาววัโดดเด่นทีค่วามสูง 

4,478 เมตร …  

......... น  จากนัน้น าท่านกลบัสู่ เมอืงเซอรแ์มท (ZERMATT) เพือ่เปลีย่นการเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงแทซ (TAESCH)  

(280 ม.) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั ELITE TAESCH หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทางวนัทีส่ี่ของการเดนิทาง            แทซแทซ  --  มองเทรอมองเทรอ  --  เวเวย์เวเวย ์ --  โลซานน์ โลซานน์ --  เจนีวาเจนีวา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) (139 กม.) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพความงดงามของ 

ปราสาทซลีอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ต ัง้อยู่บนจดุยุทธศาสตรท์ีด่ีทีสุ่ด และท าเลทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ของมองเทรอ (MONTREUX) เป็นสถานที่เคยคุมขงันกัโทษการเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในอดตี   

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงเวเว่ย ์(VEVEY) (7 กม.) เมอืงที ่ชารล์ ีแชปลนิ (CHARLIE CHAPLIN) ดารา

ตลกระดบัโลกไดม้าใชช้วีติช่วงบ ัน้ปลายทีน่ี่ ..แวะถ่ายภาพกบั –ทีป่ลูกเรียงรายงดงามอยู่ริมทะเลสาบ  

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงโลซานน ์(LAUSANNE) (29 กม.) ชมตวัเมอืงเก่าสมยัโบราณ ย่านชอ้ปป้ิงปลาซแชง 

ฟรองซวัส ์มหาวหิารนอทเทรอดามอนัเก่าแก่ เร่ิมสรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1718 และเป็นอาคารแบบโกธิคทีค่วามสวยงาม

ตดิอนัดบัยุโรปอีกดว้ย ... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม สวนสาธารณะทีม่รูีปปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระ

เยาว ์และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ทีร่ฐับาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงเจนีวา (GENEVA) (67 กม.) เมอืงส าคญัอกีแห่งหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่บริเวณ

ตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบทีม่รูีปคลา้ยพระจนัทรค์รึ่งเสี้ยวยามขา้งแรม  



น าท่านชมกรุงเจนีวาอนังดงามที่รายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ และองคก์ารนานาชาตต่ิางๆ อาท ิตึกสหประชาชาต,ิ 

สภาแรงงานโลก, องคก์ารกาชาดสากล ...แวะถ่ายรูปกบันาฬกิาดอกไม ้ชมน า้พเุจทโด ที่สูงถงึ 130 เมตร 

สญัลกัษณ์ทีง่ดงามริมทะเลสาบเจนีวา   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั GENEVA หรือเทยีบเท่า 

วนัที่ห ้วนัที่หา้ของกาของการเดนิทางารเดนิทาง          เจนีวา เจนีวา --  เบิรน์ เบิรน์ --  ยอดเขาจุงฟราวน์ ยอดเขาจุงฟราวน์ TTOOPP  OOFF  EEUURROOPPEE  --  อนิเทอลาเกน้อนิเทอลาเกน้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ (BERNE) (157 กม.) …เมอืงทีม่นี า้พมุากทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของยุโรป ชมกรุงเบริน์ 

เมอืงทีไ่ดร้บัต าแหน่งมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมทีอ่งคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้ชมมารค์กาสเซ ย่าน

เมอืงเก่าที่ปจัจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นเสื้อผา้บูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนตจ์งึเหมาะกบัการ

เดนิเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงนี้ 

ถนนครมักาสเซ เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าใน

อาคารโบราณ ชมนาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อาย ุ800 ปีทีม่ ี“โชว”์ 

ใหดู้ทกุๆชัว่โมงทีน่าฬกิาตีบอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวน์

ฮอลล)์ เบเร็นกราเบน็หรือหลุมหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟเมอืงกริลเดอวาล เพือ่นัง่รถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจงุฟราวน ์TOP OF EUROPE สนุกกบั

การเลน่หมิะบนยอดเขา และ เขา้ชมถ า้น า้แขง็ จนไดเ้วลาน าท่านลงจากยอดเขา โดยการนัง่รถไฟชมววิทวิทศันอ์กี

ฝัง่สู่ เมอืงเลาเทริน์บรุนเน่น 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) (57 กม.)...เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้ม

ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมอืงท่ามกลาง เทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะไดเ้หน็เขาจงุเฟราอนัลอืชื่อ 

(ขึ้นอยู่กบัสภาพดนิฟ้าอากาศ) นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวสิฯ แบบสุดสุด อย่างทีห่ลาย

คนยงัไม่เคยไดส้มัผสั และยงัเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนตรไ์ทยเรื่อง “วนันี้ทีร่อคอย” ถงึเมอืงอนิเทอรล์าเกน้  

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  CITY OBERLAND หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หนที่หกกของการเดินทางของการเดินทาง            อนิเทลอนิเทลาเกน้าเกน้--หมู่บา้นกรนิเดอวลัด์หมู่บา้นกรนิเดอวลัด์--กรนิเดลวลัดเ์ฟียสต์กรนิเดลวลัดเ์ฟียสต์--ลูเซิรน์ลูเซิรน์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกรินเดลวลัด ์ น าท่าน นัง่กระเชา้กอนโดลา่

ขึ้นสู่ กรินเดลวลัดเ์ฟียสต ์(GRINDELWALD-FIRST) (20 กม.)...ซึง่เป็น

ทีต่ ัง้ของยอดเขาเฟียสต ์ความสูง 2,168 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล …อสิระ

ใหท่้านไดส้นุกกบักิจกรรมมากมาย อาท ิเฟียสตไ์กลเดอร ์(หนึ่งเดยีวใน

ยุโรป) รถคารท์ภูเขา ทร็อตตไิบค ์และแบก็จมัป์ เคร่ืองเลน่ลา่สุด ดว้ยระดบัความสูงถงึ 4-6 เมตร  *.*.*. ไม่รวม

ค่าเคร่ืองเลน่กิจกรรม *.*.*. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



..........น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (88 กม.) เมอืงพกัตากอากาศทีม่นีกัท่องเที่ยวมากที่สุดในสวสิฯ แต่ยงั

รกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี....น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่แกะสลกัอยู่

บนหนา้ผาของภูเขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่ท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้

หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส น าท่านเดนิขา้มสะพานไมท้ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพานไม ้

ทีม่หีลงัคาคลุมตลอดทอดตวัขา้มแม่น า้ รุซซ ์(REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของสวสิ…อสิระ

ใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้น าของสวสิตามอธัยาศยั อาท ินาฬกิาชัน้น า ผา้ลูกไมส้วสิ ช็อคโกแลต มดีพบัวคิทอเรีย 

นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั IBIS LUCERNE หรือเทยีบเท่า 

ว ัวนัที่นที่เจ็เจ็ดดของการเดินทางของการเดินทาง              ลูเซิรน์ ลูเซิรน์ --  ซูรคิซูรคิ  --  น ้าตกไรน์น ้าตกไรน์  --  เซนตม์อรทิซ์เซนตม์อรทิซ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูริค (ZURICH) (53 กม.).....ชมเมอืงซูริค บริเวณถนนชอ้ปป้ิงทีห่รูหราทีสุ่ดในเมอืงซู

ริคและใหญ่ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายทีด่ีทีสุ่ดในสวสิอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงัเป็นถนนทีด่ี

ทีสุ่ดในยุโรปเลยทเีดยีว เนื่องจากเป็นทีต่ ัง้ของธนาคารใหญ่ๆ มากมาย ชมย่านเมอืงเก่าโบสถใ์หญ่ประจ าเมอืง ที่มี

ความงดงามของศิลปะทีผ่สมผสานกนัระหว่างสวสิ และเยอรมนั… 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ชไตนอ์นัไรน ์(STEIN AM RHEIN) (54 กม.)...เมอืงทีส่วยงาม และยงัคงทศันียภาพ

ของธรรมชาตทิีง่ดงามของสถานทีต่่างๆในประวตัิศาสตร ์ที่ยงัอนุรกัษไ์ว ้และมไิดถู้กท าลายไป .. 

น าท่านชมความยิ่งใหญ่ และความสวยงามของ น า้ตกไรน ์น า้ตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป ใหท่้านไดช้ื่นชม

ธรรมชาต ิและถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซนต ์มอริทช ์(ST.MORITZ) (256 กม.)... เมอืงตากอากาศทีแ่พงที่สุดใน

สวติเซอรแ์ลนด ์และศูนยก์ลางกีฬาสกีทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่ในรฐัเกราบนึเดนิ 

(GRAUBÜNDEN) เป็นรฐัที่ใหญ่ทีสุ่ด และอยู่ทางตะวนัออกสุดของประเทศ ตัง้อยู่บนยอดทีสู่งทีสุ่ดของเทอืกเขา

แอลป์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั ST.MORITZ หรือเทยีบเท่า 

วนัทีแ่ปดของการเดินทางวนัทีแ่ปดของการเดินทาง      เซนตม์อรทิซ์เซนตม์อรทิซ์  --  รถไฟเบอรด์ินารถไฟเบอรด์ินา  --  ทีรทีราโน่าโน่  --  มลิาน มลิาน --  ดูไบ ดูไบ --  ประทศไทยประทศไทย  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

......... น. น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟเมอืงเซนต ์มอริทช ์เพือ่เดนิทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS 

......... น. น าท่านนัง่ รถไฟ BERNINA EXPRESS สู่ เมอืงทรีาโน่   

......... น. ถงึสถานี เมอืงทรีาโน่  (TIRANO)...เมอืงเลก็ๆ อยู่ในแควน้เวทตนิทางตอน

เหนือของประเทศอิตาล ีเป็นเมอืงชายแดนระหว่างประเทศอติาล ีและสวสิ ให ้

ท่านเพลดิเพลนิตลอดเสน้ทางไปดว้ยบา้นเรือนสไตลอ์ติาเลยีนริมทะเลสาบ 

และวลิลา่เรียบหรูแสดงถงึฐานะของผูค้รอบครอง เนน้ความเรียบงา่ย



ท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาต ิและตน้ไม ้ดอกไม ้สวนน า้ น า้พ ุทะเลสาบ เนินเขา ทีล่อ้มรอบ ท าใหดู้โดด

เด่น… 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILAN) (168 กม.)... เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจทีส่  าคญัของ

อติาล ีเมอืงทีข่ึ้นชื่อว่าเป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ 

จากนัน้น าท่าน ถ่ายภาพกบัโบสถดู์โอโม่แห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่

หรูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกือบ 500 ปี โดยเร่ิมสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของโบสถ ์

ก็คือการตกแต่งประดบัประดาที่เนน้ความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มีจ านวนกว่า 3,000 

ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรงกากบาทหลงัหนึ่ง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกนัว่า“อาเขต” สรา้ง

ขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์แก่กษตัริย ์วคิเตอรเ์อมมานูเอลที ่2 ปฐมกษตัริยข์องอติาลใีนการรวมชาติ ..อสิระชอ้ปป้ิง

ภายในอาคารแกลเลอเรีย (GALLERIA VITTORIO EMMANUELE II) ชอ้ปป้ิงอาเขตที่สวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ของโลก มชีื่อเรียกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนัง่เลน่ของ เมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ 

ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่รียกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิคาปูชโิน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้ อผา้ทนัสมยั 

อสิระใหท่้านเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงันี้ หรือเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยั… จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงมลิาน เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

21.35 น.       ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK92/EK372 

*.*.*. แวะเปลีย่นเคร่ืองทีเ่มอืงดูไบ 0625-0940 น. *.*.*. 

วนัทีเ่กา้วนัทีเ่กา้ของการเดนิทางของการเดนิทาง                                ประเทศไทยประเทศไทย  

18.40 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

**********  
หมายเหต ุ ก าหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าใชจ้า่ย 

 อตัราค่าใชจ้า่ย 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

6-14 ก.พ. / 5-13 มี.ค. 

12-20 มี.ค.  

25 มี.ค. – 2 เม.ย. 

63,900.- 

15,000.- 

1-9 เม.ย.  

30 เม.ย.-8 พ.ค. 

6-14 พ.ค. 

29 พ.ค.-6 มิ.ย. 

10-18 มิ.ย. 

24 ก.ค.-1 ส.ค. 

68,900.- 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ 

ขึ้นราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 
 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้ง 

อยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรือเทยีบเท่า  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มี



หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหา

ได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเคร่ืองดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกิน 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวซี่าเช็งเกน้ 4,900.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณี 

ถา้มค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เงือ่นไขการจอง 
กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง 

มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอื
ยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 



เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ 
กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรม
อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บ

คา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทุกกรณี เก็บคา่บรกิารทัวร์

เต็มจ านวนตามราคาทัวร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบ
แพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบุขอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทน
บรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดั
จ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ า
ตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่
ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุ
ขอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ 
(ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่
สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) 
และคา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาวะ
อากาศ 

และเหตสุดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคัญ…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระ

โดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง

เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทาง
เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรทั์ง้หมด  

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด

หักคา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑูต เรือ่งวซีา่ของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระ
เงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่

ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมท่กุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกล่าวเชน่กัน 

• ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 

ทางสถานทตูฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นส าคัญ  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กลู่กคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืว่ามา
กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชักชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากว่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

• ทา่นทีจ่ะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไม่ไดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ่้ายนัน้ได ้

• ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้

หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง 

ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบัุตเิหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  
ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทน

ประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมาย
รวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขที่บรษัิทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบัิตติามกฎระเบยีบ
ดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีสิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืน

คา่ใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดัิงกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่าน
ผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 



เอกสารประกอบการการย่ืนวีซ่าสวิสฯ 

 
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ืน่วซีา่ เดอะพลาซา่, ช ัน้ 4 ยนูติที ่404 และ405 อาคารจามจุรสีแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุ
วนั กทม 10330 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 

ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง
ออกมาได ้

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้
ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
(Premium) ดังนี้ 
ควิพรเีมีย่ม 2,200.- // -ยืน่นอกเวลาท าการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมม่คีวิแลว้จะไปยืน่ 1,500 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน 
นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 
2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ จ านวน  
2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา
หรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) (ความ
ยาวของหนา้กรุณาวัดจากศรีษะดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3.5*4.5 
ซม.) 

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถงึศรีษะ และดา้นบนของ
หวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้  70-80% ของภาพ

อย่างชดัเจน 

2.1 ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิง่ต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 

2.2 ใบหูและคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 

 
3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ี

โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 
เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา 
เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลักฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ
ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 

5. เอกสารสว่นตัว 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น  
- บัตรประชาชน 
- สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้



เดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 
(เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
 

คา่แปลเอกสารในกรณี ยืน่เดยีว ใบละ 500.- บาท (ศนุยร์บัยืน่เป็นผูเ้รยีกเก็บ) 

 


